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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

1. W kościele w Bóbrce możemy podziwiać z bliska ikonę Matki Bożej      
Nieustającej Pomocy oraz odmówić "Zdrowaśkę" za ofiarodawców, którym 
jesteśmy bardzo wdzięczni. 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania        
Pańskiego, obraz zostanie poświęcony i powieszony już na stałe w bocznym 
ołtarzu naszego kościoła.  
2. Dziś o godz. 17.00 spotkanie Lectio Divina. 
3. We środę Święto Katedry św. Piotra Apostoła. W modlitwie pamiętajmy o 
Ojcu Świętym Franciszku. 
4. Trwa zbiórka makulatury. Możemy ją składować pod wiatą przy szkole w 
Bóbrce. Dochód zostanie przeznaczony na budowę studni w Sudanie. 
6. W przyszłą sobotę nie będzie spotkania dla ministrantów i scholi.  
7. Zachęcamy do zaangażowania się w akcję pomocy dla chorego Witusia, 
która polega na odpisaniu 1% z podatku. Szczegółowe informacje znajdują 
się na ulotkach i w biuletynie poniżej. Za wsparcie dziękujemy z całego ser-
ca. 
Możesz pomóc w leczeniu chorego Witusia przekazując 1%  na subkonto 
złożone w: Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Le-
sku z/s  w Huzelach  KRS 0000036376. Konieczne jest również wpisa-
nie w rubryce:  
  „ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%”  
      „1% na leczenie i rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA”                     
      Bóbrka          
*Dziękujemy rodzinom  P.Janiny Łukacz i Anety Łukacz za posprzątanie i 
wystrój świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Stefanii Zamojskiej 
i Beaty Zamojskiej.                                                    
      Solina                                                                                                    
*Dziękujemy rodzinie p. Haliny Ulanowskiej za  posprzątanie i wystrój ko-
ścioła.  O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. 
Beaty Gładysz.                                               
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 W czasach Polski Ludowej wójt pyta górala:  
Baco dacie konie?  Tak kunie dom. A krowy dacie?   
Tak krowy dom. A świnie dacie? Tak dom świnie. 
A owce dacie? Nie łowiec nie dom. A to dlaczego?  
Bo łowce mom. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: 

„Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 

powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 

Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy poli-

czek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce 

prawować się z tobą i wziąć twoją sza-

tę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, że-

by iść z nim tysiąc kroków, idź dwa ty-

siące. Daj temu, kto cię prosi, i nie od-

wracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 

ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 

„Będziesz miłował swego bliźniego”, 

a nieprzyjaciela swego będziesz niena-

widził. A Ja wam powiadam: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 

tych, którzy was prześladują; tak bę-

dziecie synami Ojca waszego, który jest 

w niebie; ponieważ On sprawia, że 

słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 

dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-

dliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bo-

wiem miłujecie tych, którzy was miłują, 

cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż 

i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdra-

wiacie tylko swych braci, cóż szczegól-

nego czynicie? Czyż i poganie tego nie 

czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski.   
     (Mt 5,38-48)                                                   
  Wykładnikiem doskonałości czło-
wieka jest stosunek do jego wrogów. 

Przebaczenie objawione w geście do-
broci wobec nieprzyjaciół jest dowodem 

pokrewieństwa z Bogiem.  Jest to możli-

we wówczas, gdy potrafimy odkryć, że 

ten, kto krzywdzi, jest w o wiele bardziej 
nieszczęśliwym położeniu niż ten, kto 

cierpi. Nienawiść jest straszną i trudno 
uleczalną chorobą, na ziemi nie ma 

straszniejszej. Stając wobec niej należy 

pode jść  do  Jezusa  i  popros ić 
o szczepionkę, by nasze serce było na tę 

chorobę odporne. Wówczas bliskie są-
siedztwo z nienawidzącym nie zniszczy 

nas. Drugim aktem jest przebaczenie, 
jakie mu okażemy, ono może stopniowo 

prowadzić do jego opamiętania. Jedy-

nym skutecznym lekarstwem na niena-
wiść jest mądre przebaczenie, okazane 

przez brata i przez Boga. Boga możemy 
naśladować jedynie w Jego miłosierdziu 

o k a z y w a n y m  g r z e s z n i k o m , 

w przebaczeniu naszym winowajcom. To 
w tym znaczeniu Jezus powiedział zdu-

miewające słowa: „Bądźcie doskonali, 
jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie”.       

    Ks. Edward Staniek 
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  Po dziś dzień kościoły, w których 

rezyduje i rządzi biskup, nosi nazwę 
kościoła katedralnego, najczęściej pod-

niesionego do rangi bazyliki. Dawniej w 
tym dniu biskupi chętnie świętowali 

dzień swojej ordynacji. Kwestia auten-

tyczności materialnej wspomnianej reli-
kwii, jak i doczesnych szczątków pierw-

szego papieża wiąże się ze wspaniałym 
pomnikiem z brązu, który na polecenie 

papieża Urbana VIII został wykonany 
przez mistrza Berni-

niego w absydzie ba-

zyliki św. Piotra i nosi 
nazwę „ołtarza kate-

dry”. Monumentalne 
dzieło XVII-wiecznego 

architekta — wzniosły 

baldachim wsparty na 
czterech wijących się 

ku niebu kolumnach 
— przywołuje na pa-

mięć to, co katedra symbolizuje: powa-
gę i władzę pasterza i nauczyciela, który 

siedzi na katedrze (Petri sedes). Katedra 

ta jest ujmowana i rozważana bardziej 
w początkach jej utworzenia i w tradycji 

Kościoła aniżeli w swojej materialnej 
istocie: bardziej przypomina biskupstwo 

św. Piotra w Rzymie aniżeli cześć dla 

materialnego tronu Apostoła. A to, co 
wchodzi w rachubę i co jest wzruszają-

ce, to właśnie uczczenie tej „katedry”, 
która — jak stwierdził Paweł VI — 

„widziała, jak następowało po sobie tyle 

systemów, teorii, rozmaitych i sprzecz-
nych ze sobą hipotez, walących się jed-

ne po drugich, a ona jedyna nadal stoi i 
od dwu tysięcy lat daje pewność wielkiej 

katolickiej rodzinie. Bo już tu na ziemi 
dane jest ludziom poznać pewne nie-

wzruszone i najwyższe prawdy: prawdy 

jedynie prawdziwe i kojące lęki i niepo-

koje ludzkiego umysłu”. Warto zwrócić 

uwagę jeszcze na jeden wymiar święta 
obchodzonego w dniu 22 lutego. Chodzi 

o docenienie niezastąpionej i opatrzno-
ściowej funkcji magisterium kościelne-

go, które w nauczaniu papieskim znaj-

duje swój najbardziej uprawniony wy-
raz. Gdy ze czcią odnosimy się do magi-

sterium hierarchicznego, oddajemy 
cześć Chrystusowi, jedynemu naszemu 

Nauczycielowi. Jedynie od Niego pocho-
dzi to słowo, które 

objawia Ojca. Od 

Niego pochodzi praw-
da, która wyzwala, 

która wskazuje drogi 
zbawienia. Od Niego 

jedynie pochodzi 

Duch Święty, który 
ożywia wiarę i miłość 

w Jego Kościele. On 
także ustanowił na-

rzędzie pewne, którego przeznaczeniem 
jest przekazywać i zabezpieczać Jego 

naukę; uczynił to przez nadanie Piotrowi 

i Apostołom mandatu przekazywania z 
całą powagą i pewnością swojej myśli i 

swojej woli. Gdy więc ze czcią odnosimy 
się do magisterium hierarchicznego Ko-

ścioła, to oddajemy cześć Chrystusowi, 

naszemu Nauczycielowi; tym samym 
uznajemy tę przedziwną równowagę 

funkcji ustanowioną przez Niego w tym 
celu, aby Kościół zawsze mógł się cie-

szyć pewnością objawionej prawdy, jed-

nością tej samej wiary, świadomością 
swego autentycznego powołania, pokor-

ną świadomością, że zawsze jest 
uczniem Boskiego Mistrza, miłości, która 

zbiera go w jedyne zorganizowane Ciało 
mistyczne i uzdalnia je do dawania 

świadectwa Ewangelii ze spokojną pew-

nością. 

„TY JESTEŚ PIOTR-OPOKA…” BÓBRKA 

Niedziela 19 lutego 8.30 + Zmarli z rodziny Podkalickich. 

  12.30 + Lidia Dacko ( od pracowników i uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej). 

Poniedziałek 20 lutego 16.00 1) Za parafian. 

2) + Stanisław Kołtun.  

Wtorek 21 lutego 16.00 1)  Za parafian.  

2) + Stanisław Kołtun. 

Środa 22 lutego 16.00 + Janina Hostyńska ( od Członkiń Róży). 

Czwartek 23 lutego 16.00 1) + Stanisław Kołtun. 

2) + Zmarli z rodziny Dereń. 

Piątek 24 lutego 16.00 + Lidia Dacko ( od pracowników i uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej). 

Sobota 25 lutego 16.00 + Stanisław Kołtun. 

Niedziela 26 lutego 8.30 + Marian, Krzysztof i Ryszard z rodz. Piergies.  

 12.30 1)+ Lidia Dacko ( od Stowarzyszenia „ Razem 

dla Glinnego”). 

2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Filipka Otorowskiego w 4 urodziny. 

ORELEC 

Niedziela 19 lutego 7.00 + Czesław, Józefa, Zbigniew i Stanisław  z  

rodziny Węgrzyn. 

 11.00 + Stanisław Kołtun ( od sąsiada Janka z całą 

rodziną). 

Środa 22 lutego 17.30 + Stanisław Kołtun. 

Piątek 24 lutego 17.30 + Stanisław Kołtun.   

Sobota 25 lutego 17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne 

łaski dla Kazimiery z okazji imienin. 

Niedziela 26 lutego  7.00 + Maria Mamrowicz ( od męża wraz z synami). 

 11.00 + Stanisław Kołtun ( od Agnieszki i Marka z 

rodziną). 

SOLINA 

Niedziela 19 lutego 9.45 + Bolesław Derowońko. 

Niedziela 26 lutego  9.45 + Bolesław Derewońko. 

 Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i 

ofiarowanie przebaczenia przerywa spiralę nienawiści i       

zemsty, kruszy kajdany zła krępujące serca przeciwników.    

Miłość do tych, którzy nas skrzywdzili, może przemienić    

nawet pole bitwy w miejsce solidarnej współpracy.                                
                                               Św. Jan Paweł II w 2001 r.  


